
G
ulle Hollanders, ze bestaan.
Jan Jaap van der Wal trakteert
Vlaanderen op liefst 65
voorstellingen van zijn
nieuwe show Schoon. Een
comedyavond compleet op

Vlaamse maat gemaakt, vanaf vanavond 
in de Antwerpse Arenbergschouwburg.

Jan Jaap van der Wal: Schoon betekent
in Nederland hetzelfde als proper. ‘Nou
jongens, het huis is gekuist en weer proper
en schoon.’ De Vlaamse betekenis is veel
rijker. Hier staat schoon voor al het mooie.
Jullie communicatie vind ik schoon. Jullie
laten ruimte voor het vage. Als ik na een
voorstelling aan een Vlaams publiek vraag
hoe ze de show vonden, antwoorden ze
met: ‘Goed, jaja neenee, goed, goed.’ Een
multi-interpreteerbaar antwoord, van ‘ge-
niaal’ tot ‘we vonden er geen zak aan’, en
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zijn kuiten in voor een tournee
met 65 haltes. En of ie daar zin in
heeft! “Goesting, bedoel je. Het
zal wel zijn! Ik speel ontzettend
graag in Vlaanderen, zelfs in het
exotischere West-Vlaanderen kom ik met
veel plezier. Als kind had ik een oom en die
zat bij de marine, in De Haan. Een sympa-
thieke kuststad waar de Van der Walletjes
graag op vakantie vertoefden. Met Kerst-
mis pikten we dan een middernachtmis
mee in Brugge. Later lokte ik Nederlandse

vriendinnetjes mee naar de schone
Vlaamse steden om romantische
punten te scoren. Als ik mijn tour-
lijst bekijk, beland ik op plekken
waarvan ik pas geloof dat ze be-

staan als ik er effectief ben. Onlangs speel-
de ik een try-out in Rijkevorsel, zo’n plek
klinkt toch als pure poëzie.”

De opvolger van De Nieuwe Belg heet
Schoon. Gebruiken jullie dat woord ook
boven de Moerdijk?
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“Liefde 
maakt blind, 

maar niet 
stekeblind”

JAN JAAP VAN DER WAL 
TOONT ZICH EEN 
ECHTE BOURGONDIËR 
IN ‘SCHOON’
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Jan Jaap van der Wal (38) trapt straks
weer een theatrale Ronde van Vlaanderen
op gang. De Nederlandse komiek smeert


